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ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 

ช้ันผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร

เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR 

เที่ยวบนิที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย 

การดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราช่ือดัง

ของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินช้ันนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศ

เกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให

มีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยาง

ตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธี

เหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสาํคัญ ๆ 

เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปน

เครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมช่ืีอเสียงในตางประเทศ 

 

 

  09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปน

อันดับที่ 2 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับ

จาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจรบนทองฟาเยอะที่สุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั 



 
 

 

2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่

เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

 พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรับของขวัญ

จากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลกูชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลติภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่ว

โลก เปนสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ

แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเย่ียมเหมาะสําหรบัซื้อเปนของฝาก 

มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟที่

จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศรมีชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  

ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกบัภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต 

รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

อาหารกลางวัน  พรอมเสรฟิดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไป

ดวย ไกช้ินโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆ ทําจากมันฝรัง่ทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผดัคลุกเคลากับซอสสูตร

เฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ินเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานมุงหนาสู ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตต้ี หลากหลายเวอรช่ัน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตต้ีทั้งหมด

รวบรวมไวที่น่ี พรอมเรื่องราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ 

มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโก

แลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตต้ีคาเฟ ซึ่งเปนรานกาแฟ

ตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโย

เกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยที่ไมควรพลาด 

  

  จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดง

หลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม มทีั้ง แสง สี 

เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชว

ลอดหวง โชวน้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยู



 
 

 

กลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลาง

อากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพ้ืนที่จํากัด ที่เขาไปขับสวนทางกันอยู

ในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล 

 

  จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีต้ังอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้น

ทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ 

ประธานที่มีความศักด์ิสิทธ์ิและเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่

นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปนเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปน

พระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลบูพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิถีการทําบุญของชาว

เกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพ่ือความอุดมสมบูรณ ถวาย

เทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรทีย่ื่นออกมา

สูมหาสมทุร 

  พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 

ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเล

มากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสดํีา นํ้า

ทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดํานํ้ายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหาร

ญี่ปุนบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวต้ังแตสมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไว

สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปด

ใหเขาชม แตมเีหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูก

เนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเปาฮ้ือสุด

ขึ้นช่ือ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดานํ้าหญิงวัยชรา. งมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝง สด อรอยอยาบอกใครเชีย 

อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซมักย็อบซลั  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามช้ันไปยางงบน

แผนโลหะทีถู่กเผาจนรอน   ซัมกย็อบซลัจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ 

พริกไทยปน เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรอืมี

สวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

 

 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 



 
 

 

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผัก

ดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่

จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหาร

สไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) 

แฮนยอ คือนักดํานํ้าที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝงของเกาะเชจูดวยวิธีการ

ตามแบบฉบับด้ังเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทองทะเลซึ่ง

ไดรับความสนใจอยางมาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะไดพบภาพถายแฮนยอที่สะทอน

ใหเห็นถึงความแข็งแกรงของผูหญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เปนอาคารและวัตถุบอกเลา เรื่องราว วิถีชีวิต

ความเปนอยู  ซึ่งขาวของ เครื่องใชที่นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของใชที่เจาของบานไดใชงานจริง อาทิ เชนการแตงกาย ใน

สมัยกอนชุดแตงกายของแฮนยอจะเปนชุดหลวมๆที่ดูสบายตา ภายในมีฉายวีดีโอเรื่องราวของอาชีพน้ีใตทองทะเลใหเราดู

อีกดวย (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธ์ิการเขาชมเน่ืองจากสถานที่ทองเที่ยวบางแหงมีวันหยุดประจํา) 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ 

ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณ

ชวยลดไขมันและนํ่าตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และ

สามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่ง

กําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑ

ตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบาน

โบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ี

คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสราง

ของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวา

เปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงราย

วนัท่ีสามของการเดินทาง       พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านน้ํามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิล

จลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์า 



 
 

 

กันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะ

นําผลเบอรี่ปามาใสลงไปในไหพรอมกับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาดหวานอมเปรี้ยว และ

ในสมัยกอนก็เคยถูกใชในการรักษาคนปวย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือ

เปนของฝาก 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลา

พรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ 

เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 

เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคน

มาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา

ยังสามารถด่ืมดํ่ากับทองฟาและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู 

เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุด

แวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือ

ขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

พาทุกท านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) 

ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย บางก็วาหมายถึง “ดอกไมเย็นชา” เพราะสามารถ

ทนกับอากาศหนาวไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหน่ึงก็คือ “แทนคําขอบคุณ” 

หรือ  ขอบคุณที่เขาใจ และคอยอยูเคียงขางกันมาตลอด ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจู

สวนมากดอกเปนสีฟา มวงอมชมพู กลิ่นอายความหอมออนๆ แบบธรรมชาติของ

ดอกไฮเดรนเยียจะชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความเพลิดเพลิน มีชิวิตชีวา

และไมควรพลาดถายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวยในชวงเดือน

พฤษภาคม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึง

แหงที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล 



 
 

 

ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากต้ังแตขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญทหึมาอลังการชวนต่ืนตาต่ืนใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหาร

อยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ซีฟูดน่ึง   เมนูปงยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้นช่ือดวยอาหารทะเล

สดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ 

 

  

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 

 

  

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผัก

ดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่

จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัว

มังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมา

เยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ี

เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลัง

อาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพ่ือขึ้นสูทองฟา เปน

ประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถ

เดินไปเย่ียมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ีกลายเปนธารนํ้าทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิน

วอน  - ศนูยเ์คร่ืองสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 
 

 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมี

การจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย

เรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ 

เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ

หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  

รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ

เชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของ

ใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟา  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของ

เกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุนไดดีเย่ียม ของฝาก

ของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเง่ือนไข

ของราน  

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 

ที่เหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝา กระ จุดดางดําใบหนาหมองคล้ํา อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย 

แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรร 

จากน้ันนําทานสู  ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงน้ี

รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดี

ที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและ

ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก 

กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผัก

ตาง ๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดย

สามารถทานไดทั้งแบบแหงและนํ้า เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรส

สาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่ น่ีมีสินคาช้ันนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด  นํ้าหอม 



 
 

 

เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดัง อาทิเชน Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, 

Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, 

The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo 

Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ช่ือดัง บน

เกาะเชจู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, 

Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 

Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณชอป

ปงที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอม

รานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 

7C2243 พรอมความประทับใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึง่อยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของบริษัท 

และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วา

ดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 



 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN SUMMER ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทาง

ทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมทีก่าํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนัน้ีคนืเตม็จาํนวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากทา่นถกูเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ทอ่งเทีย่วอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 

เด็กไมเสริมเตียง 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคาปกติ 
ราคา

โปรโมชั่น 

กรกฎาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 30-2 ส.ค. 

สิงหาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 

, 26-29 , 27-30 

10,200.- 6,700.- 

4,900.- 

กรกฎาคม : 20-23 , 24-27 , 28-31 , 31-3 ส.ค. 

สิงหาคม : 3-6 , 7-10 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-31 
10,500.- 7,000.- 

กรกฎาคม : 19-22 , 27-30  

สิงหาคม : 1-4 , 2-5 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 

29-1 ก.ย. , 30-2 ก.ย.  

10,800.- 7,300.- 

กรกฎาคม : 25-28  

สิงหาคม : 8-11 
11,800.- 8,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 17,800.- 14,300.- 

สิงหาคม : 9-12  18,800.- 15,300.- 



 
 

 

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 

เงื่อนไขการใหบริการกรณสีาํรองทีน่ั่ง  

   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 

      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 

   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณทีี่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 

ราคานี้รวม 

-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  

-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงทีม่ี   

-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  

-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. /1ช้ิน 

-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

              (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 

-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

ราคานี้ไมรวม 

-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ 

เครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-   คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคญั

ถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและ

ดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก

ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไมสามารถ

รับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 

- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 



 
 

 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด 

หมายเหตุ 

-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันกอน

การเดินทาง 

-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน (นักทองเที่ยวตางประเทศ

ชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 

 -            เทีย่วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ

ทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น) 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ

เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม

ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก 

เดินทางแลว 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

-           ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 

-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของบริษัทดังน้ี วันจันทร 

- วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถอืวา

เปนวันหยุดทําการของบริษัท 

-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ

ขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 

-           หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกต๋ัว เพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี



 
 

 

เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม

รับผิดชอบและคืนคาใชจายใหในทุกกรณ ี

-           ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 100,000 วอน 

หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 

-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขา

พัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 

-           ถาลกูคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/

ทาน 

-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 

-           ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

-            เม่ือทานตกลงชาํระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน

เงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้หมด 

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทวัรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสยักรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 




